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درطول مصاحبه بارها میگوید«دراین شهرهیچ اهمیتی
به هنرمندان داده نمیشود» پرازگالیه و درخواست و پیشنهاد
است .دغدغهی اصلیاش بچههاییست که رشتهی هنر
خواندهاند و االن فارغالتحصیل شدند اما به دلیل حمایت
نشدن راه دیگری میروند .معصمومه کامکارازدغدغههایش
میگوید؛ اینکه «پیشینه نگارخانه شهرمان به ۱۵سال قبل بر
میگردد .نگارخانهای تنها دور از مرکز شهر که دراین سالها
نگارخانهیدیگریساختهنشدهکهبتواندپاسخگویهنرمندان
باشد» اومیگوید« اینجاکسیبهفکرهنرمندنیست.منخودم
درآستانهی بازنشستگی هستم اما واقعا درقبال بچههایی که
ازاینرشتههافارغالتحصیلمیشوندهمیشهخودمرامسئول
م یدانم».
 شنیدیم در گروه تلگرامی بچههای هنر
توگوهایهنریزیادی انجاممیگیردوهفته گذشته
گف 
توگوشدهاست؟
نیزبالیلیگلستانگف 
توگوها را به صورت ویس
ما یک گروه هنری داریم که گف 
توگوها داریم .مثال
داخل آن میگذاریم ما مرتب از این گف 
قبل ازخانم گلستان با آقای غالمعلی طاهری یکی از اساتید
مشهورنقاشی ایران درمورد کارهای سهرابسپهری صحبت
کردیم .این دفعه نیزبا خانم لیلی گلستان یکی از گالریداران
مشهورصحبتکردیم البته ایشانقراراستبهسیرجانبیایند.
اینبرنامههاخیلیبازخوردخوبیدارد.تعداداعضایگروهخیلی
زیاد است و مجبورند مدام تعدادی را حذف کنند هردفعه در
موردیکی ازشاخههایهنربحثوتبادلنظرمیشود .این گروه
حدود 300نفرعضو دارد
توگوباخانمگلستانبیشتربهچهموضوعی
درگف 
پرداختهشد؟
خانم گلستانمشهورترینوباسابقهترین نگارخانهدارایران
توگو حرفهایی زد که شاید تابهحال
است .ایشان دراین گف 
جایی نگفته بودند .یعنی هرچه درمورد گالریداری میدانست
دراختیارما گذاشت .چون ایشان درزمینهی گالریداری تجربه
زیادی دارند و موفق هم هستند .ما ترجیح دادیم در مورد
اقتصاد هنرو گالریداری و مشکالتی که درسیرجان داریم با
ایشان حرف بزنیم .اینکه مثال ما  15سال است در سیرجان
همین نگارخانهی شورایشهر را داریم که از آن استفاده زیاد
نمیشود.
 چرا؟
به خاطر دوریاش از شهر ،سرویسدهی خوبی ندارد،
کسانی که در راس نگارخانه قرار دارند گالریداری نمیدانند،
برای همین وقتی بچهها درنگارخانه نمایشگاه برگزارمیکنند
هیچکسنمیآید .اصالبهنمایشگاهها اهمیتیدادهنمیشود،
چه از سوی مردم و چه از سوی مسئوالن .مثال چندین بار
وقتی برای نمایشگاه بچههای هنررفتم حتی برای روزافتتاحیه
هیچیک ازمسئوالن نیامده بودند و بعد هم که دوباره با بچهها
صحبتکردمگفتند؛هیچبازدید ازسویهیچمسئولیصورت
نگرفته .واقعا ناراحتکننده است بچههای هنری با ذوق و
اشتیاق فراوانی آثارشان را درنگارخانه یک هفته نصب میکنند

اماهیچ استقبالینمیشود،چون اطالعرسانیدر
شهر انجام نمیگیرد .آدم دلش میسوزد چون
بچههاکارهایخوبیارایهمیدهند.خانمگلستان
وقتی کارهای بعضی ازبچههای سیرجان را دید
عنوان فوقالعاده برایشان آورد .ولی متاسفانه
چون هیچ امید و انگیزهای در این شهر ندارند
خیلیهایشان به کارهای غیرهنری روی آوردهاند
مثال یکی ازبچههای با استعداد هنررفته مزون
لباس زده است .به خاطر اینکه درشهرما هیچ
حمایتی ازبچههای هنرمند نمیشود .من وقتی
در مورد بحران نقاشی از خانم گلستان سوال
کردم ایشان گفتند ما در تهران در حوزه نقاشی
هیچ بحرانی نداریم .در تهران  220گالری وجود
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دارد و همه دارند کارشان را انجام میدهند و همه
فروش دارند .این بحران درشهرستانها است و
شهرستانی مثل سیرجان دیگر خیلی بحرانزده
است.
 بچههای هنر هیچ فروشی از طریق
برگزارینمایشگاهندارند؟
از طریق گالری و نمایشگاه فروش خیلی
کم است و حتی مردم برای بازدید هم نمیآیند
و بازدیدها خیلی کم است فقط سالی یک بار
موسسهی معراج اندیشه جشنواره برگزارمیکند
و برای اینکه غرفههایش پر شوند از ما دعوت
میکندکهدرجشنوارهنمایشگاهداشتهباشیم.
هنرمند نقاش /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
معصومه کامکار
ِ
البتهکاربریجشنوارهبانمایشگاهخیلی
میلیونتومان.میگفتند اینیکمیلیونیادومیلیونرا اینجا ورزشی گلگهرازروزچهارشنبههفته گذشتهبرگزارشده است.
متفاوتاست؟
بله برای همین خیلی ازهنرمندان در این جشنواره اصال جا انداختند.مگرمادرسالچندتا کارمیفروشیم.حاالمن که بچههایهنرباعشق هرکدامدوتابلودرموردمدافعانسالمت
شرکت نمیکنند .ولی من به خاطر بچهها هر دوره رفتم .در دبیرهنرهستم و یک آبباریکه ای دارم ولی بچه هایی داریم کشیدهاند و22تا ازاثربسیارقوی و خوب را درباشگاه فرهنگی
بدترین شرایط داخل چادر ،عدم وجود نور مناسب ،وجود که فوق لیسانس نقاشی هستند و فقط هم شغلشان همین ورزشی گلگهربه نمایش گذاشتهاند اما ما میدانیم درنهایت
شرایط نامناسب جوی غرفه زدیم و چقدرهم بچهها تحقیر است و عشق و عالقهی زیادی هم به این کاردارند چگونه باید این کارهارا ازمانمیخرندوپسشانمیدهند.من آمدم گفتم
میشوند .مثال کارهایشان را نمیخرند یا اگر هم بخرند با امرارمعاش کنند؟ شما حساب کنید ما دوتا رنگ میگیریم بیایید اینها را نهایتا دانهای یک میلیون بخرید و بعد اینها را
بهبیمارستانهاتقدیم کنیدودربخش کروناییهانصب کنید
هزارمکافاتپولمیدهند.مثالپارسال گفتند گفتند گلگهر میشودصدهزارتومان.
 شما گفتیددبیرهنردرهنرستانهستیدوضعیت تا باعث انگیزه و روحیه بیماران و پرسنل شود .در این  22اثر
کارهای بچهها را میخرد اما بعد ازتمام شدن جشنواره گفتند
بچهها ایثاروفداکار یپرستارانرابهتصویرکشیدهاند.شما اگر
بودجه ندارند و اینقدرمن التماس و خواهش کردم وگفتم اینرشتهدربیندانشآموزانچگونهاست؟
در هنرستان رشتهی نقاشی را به زور بستند .من دو سال بیمارستانهای مثال ترکیه را نگاه کنید تمام دیوارهایشان اثر
روحیهی بچهها خراب میشود .درنهایت آمدند کاربچهها را
دانهای  500هزارتومان خریدند که  500هزارتومان پول قاب و آمدم همایش زنگ هنررا برگزار کردم از کرمان استاد آوردیم ،هنری است .روی دیوارهای شرکتها ومراکزفرهنگیشان اثر
بوم و رنگی که داخل اثربه کاررفته بود ،نمیشود .درنهایت برای نمایشگاه جنبی برگزار کردیم .خانوادهها را دعوت کردیم و هنری دیده میشود .اینجا مثال وقتی گلگهر کاری را میخرد
گرفتنهمینپولهمشایددهباربیشترطی اینیکسالزنگ رشتهی نقاشی را احیا کردیم و خیلی خوب بود ولی متاسفانه آن را نصب هم نمیکند .آن اوایل یکی دو باررفتم موسسهی
زدم تا پول را دادند .یعنی به نظرمن اگرقراربه این شیوه خریدن کسانیدرراس کارقرارمیگیرندمثلمدیرمدرسه اینهانیروی معراج دیدم اثرهایی که خریده بودند را سیبزمینی و پیاز
غیرتخصصیهستندواصالباهنررابطهیخوبیندارندومیآیند رویشان ریخته بودند .واقعا آدم با دیدن این صحنهها ناراحت
استکاشنخرندچونشخصیتهنرمندآسیبمیبیند.
 یعنی گلگهرهراثرهنریرا 500هزارتومانخرید؟ رشتهها را به زور میبندند و حاال تکلیف کسانی که عالقه و میشود.متاسفانهوضعیتخیلیبداست.
جاییکنگارخانهخصوصیدرسیرجانخالیاست.
بله .حاال اگر اثری بزرگتر بود و رویش بیشتر کار شده استعداد دارند و میخواهند توی این رشتهها ادامه تحصیل
بله دقیقا .کاش آدمهای هنردوستی که بنیه مالی دارند
بود یک میلیون خرید .همین پایین خریدن کارها درسیرجان بدهندچهمیشود؟
اخیرانماشگاهنقاشیتحتعنوانمدافعانسالمت بیایند نگارخانه خصوصی راه بیاندازند البته آن هم بازسخت
باعث شده هنرمند هم فکرکند کارش بیشترازاین نمیارزد.
چندوقتپیش کارهایمرادریکپیجهنری گذاشتهبودموقتی درباشگاه فرهنگی ورزشی گلگهربرگزارشده است ،در است .االن رفسنجان 6-5تا گالری خصوصی دارد و چقدرهم
موفقهستند.ولی اینجامتاسفانهبا اینکه افراد ثروتمندیهم
پرسیدند کارهایتانچند استمن گفتم 500هزارتومانتایک موردایننمایشگاهتوضیحدهید؟
نمایشگاه نقاشی مدافعان سالمت در باشگاه فرهنگی زندگی میکنند ولی طی این سالها ازسوی همان نگارخانهی
میلیون .بعد خودشان آمدند گفتند کم است و قیمت زدند10

رییس ارشاد ،نماینده،
شهرداروفرماندار
توجهی به هنر ندارند

دولتیشهرمانفرهنگسازینشده،خریدارسازینشدهاست.اگر
نگارخانههای دولتی این فرهنگسازی را انجام داده بودند ،مردم
را ترغیب و تشویق کرده بودند ،اطالعرسانی کرده بودند ،کار
کرده بودند ،خریداری کرده بودند ،وضعیت خیلی فرق میکرد.
االن درشهرما طرف حاضر است برود ده تا ظرف به درد نخور
برای جهازدخترش بخرد و سالها آنجا خاک بخورند و استفاده
نشوندولینمیآیدیکمیلیونهزینه کندویک اثرهنریبخرد
که این اثر چندسال بعد ارزش افزوده هم دارد .علت بعدی
مهجورماندن هنردر این شهرتوجه زیاد به گلیم است .من
کاری به این ندارم گلیم اثر هنری خوبی است و بافندگان و
تولیدکنندگان آن نیاز به حمایت دارند ولی این سالها مدام
به بحث گلیم پرداخته شده است .االن گلگهر را نگاه کنید
هرهمایشی برگزارمیشود برای هدیه گلیم به شرکتکنندگان
میدهند ،مهمان ازشهرهای دیگرمیآید گلیم بهشان هدیه
میدهند،ولیهیچکسنمیآیدبگوید امروزبهمهمانهایمان
چهارتا اثرهنری و نقاشی هدیه دهیم.
 اداره اشاد به عنوان متولی هنرو هنرمندان کاری
برایرونقهنرکارینمیکند؟
ارشاد هیچ برنامهای برای هنرمندان ندارد .سالهاست
انجمن هنرهای تجسمی نداریم .بارها به آقای پورمحسنی در
این زمینه گفتهایم .آقای پورمحسنی دراین سالها حتی یک
بار زنگ نزده همان حال هنرمندان را بپرسد یا یک دورهمی

بگذارند و یک چای با هم بخوریم .همهاش
بهانه میآورند هنرمندان هنرهای تجسمی
خودشان نمیآیند .مثال شهردار یا فرماندار
همه مشاورا ن هنری فرهنگیشان یک عده
آدمهای غیرتخصصی هستند .درحالی که
ما این همه نیروی تخصصی هنرداریم ولی
شما ببینید در سازمان زیباسازی شهرداری
چه کسانی دارند تصمیم میگیرند؟ برای
همین امروز یک دیواری را رنگ میکنند و
فردا دوباره همان را خراب میکنند و شهر را
ازلحاظ بصری افتضاح کردند .یک باربه من
گفتند نظرتان درمورد کارهای هنری دیواری
چیست گفتم به نظرم تنها کاری که شما
میکنید همهی اینها را پاک کنید آن وقت
شهر خیلی قشنگ میشود .یعنی داخل
شهر آنقدرکارهای ضعیف و ازدحام بصری
به وجود آوردند که اگر پاک شوند خیلی
بهتراست تا اینکه بخواهند دوباره یک سری
کارهایجدیدبکشند.
 فکرمیکنید دلیل اینکه نه مردم
از کارهای هنری استقبال میکنند و نه
مسئوالنشهر،چهباشد؟
من فکر میکنم در زمینهی هنر
فرهنگسازی نشده است من چندبار در
جلسات مختلف با آقای حسنپور شرکت
کردموتامن اومدمحرفبزنم ایشانبلندشد
ورفت.چونتابهحالچندینباردرروزنامهها ایشانرانقد کردم.
گفتم در این سه دوره نمایندگیتان یک کاری برای هنرمندان
تجسمی انجام ندادید ،االن نماینده شهررفسنجان هرسال با
شهرداری کارهای زیادی انجام میدهند مثال کار هنرمندان را
میخرند .حتی سال قبل آمده بودند با همکاری شرکت مس
همایشی برای تجلیل از هنرمندان هنرهای تجسمی برگزار
کرده بودند .به هرحال ازهمه لحاظ هنرمندانشان را حمایت
میکنند .ولی آقای حسنپور در جلسات مختلف به من که
میرسد میگوید این دغدغههای تکراریتان را نگویید .گفتم
آقای حسنپوراگرحل شده بودند تکراری نبودند .من 15سال
است به شما میگویم ما یک نگارخانه نداریم و هیچ اتفاقی
نمیافتد .هنرمندان ما حمایت میخواهند ،چقدردیگربرای
دلشان کارکنند با این ابزارو وسایل گران .حداقل سالی یکی
دوتا اثرازآنها فروش برود ،دلگرم میشوند.
 گفته بودید در سیرجان برای برگزاری نمایشگاه
قوانینخاصیوجوددارد،چهقوانینی؟
اینجااگرچهرهییکزنرانقاشیکنینمیگذارندنمایشگاه
بزنی ،درحالی که درشهرهای دیگرخیلی راحت چهره و پرتره و
حتیفیگورخانمنقاشیمیکنندودرنمایشگاهشانمیگذارند.
یکباریکخانمشیرازی آمدهبوددرسیرجاننمایشگاهزدهبود،
زمانیمنرفتم ازکارهایشاندیدن کنمدیدمرویموهاییکی
ازاثرهایش روزنامه چسبانده بود ،چون به او گیرداده بودند .یا

اینکهدریکی ازنمایشگاههایکی ازمسئوالنشهررادعوت کرده
بودندچندتا کارمینیاتوردرآنبود اینمسئولوقتیداخل آمد
چشمهایشراجلویتابلوهابستوسریعردشد.وقتیبرخورد
مسئوالن ما نسبت به هنربه این شکل باشد ما دیگر از افراد
عادی توقعی نداریم که اثرهنری ما را بخرند.
بااینوضعیتتورمیکهنرمندکهکارشفقطهنر
استچگونهامرارمعاشمیکند؟
واقعا اینهاهمهدرد است.چندروزپیشیکی ازشاگردانم
را دیدم به دلیل عدم حمایت رفته بود منشی دکترشده بود.
کسی که این همه درس خوانده ،این همه عالقه و استعداد
داشته است ،اما در شهرهای بزرگ هنرمندان بحران ندارند و
به گفتهی خانم گلستان کارهایشان فروش میرود .من زمانی
با دوستانم درشهرهای دیگرحرف م یزنم چنین بحرانی مثل
هنرمندانسیرجانندارندتازههمهشانمیگویندخوشبهحال
شما چون سیرجان یک شهر پولدار است .واقعا جای تاسف
است درسیرجان این همه شرکت ،موسسه ،و ...وجود دارد و
اگرهرکدامشانچهارتا ازاینکارهایهنریرامیخریدندمشکل
بچههاحلمیشد.
 چرا خودتان مستقیم با مسئوالن گلگهر وارد
مذاکرهنمیشوید؟
به خدا چندین بارحرف زدیم اما اهمیتی نمیدهند .مثال
پارسال یکی ازمسئوالن یکی از آثارمن را خرید یک کاربزرگ
از باغ سنگی و در ابعاد  100در 100گفتم اثرم را کمتر از یک
میلیون و 500نمیفروشم .گفتند نه یک میلیون ،پس ازچانه
زدن قبول کردیم ،بعد دوباره زنگ زدند گفتند یک میلیون زیاد
است  800هزار تومان ،دوباره زنگ زدند گفتند :نمیخواهیم،
میخواهیم تابلویتان را پس بیاوریم .گفتم ایراد ندارد پس
بیاورید.یعنی اینقدرآدمتحقیرمیشود کهشمافکرمیکنید
با این آدمها میتوان در مورد هنر صحبت کرد .االن همین
نمایشگاه مدافعان سالمت که ازهفته گذشته افتتاح شده
است شما فکرمیکنید این همه هنرمند که برای برگزاری آن
زحمت کشیدهاند و کارهای خیلی قوی به نمایش گذاشتهاند،
حمایت میشوند؟واقعا اگربیاید این 22تا اثررا بخرند نهایت
میشود 22میلیون اصال 20میلیونبه کجاضربهواردمیشود.
وقتیگلگهراینهمهدرجاهایمختلفداردهزینهمیکندهنر
که اهمیتو ارزششباالترازبخشهایدیگراست .متاسفانه
برایتنهاچیزی کهندارندهزینه کنندهنراست.
 شما خودتان چندباردرسیرجان نمایشگاه زدید؟
استقبالچگونهبودهاست؟
من  5بار نمایشگاه زدم .استقبال اصال خوب نبود .مثال
یک بار شهرداری در یکی از نمایشگاههایم یکی از آثارم را 700
هزارتومان خرید و من برای پولش 700باردنبالش دویدم .وقتی
اینهمهبیشترتحقیرمیشویترجیحمیدهی کارترانخرند.
همین رفتارها باعث شده خیلی ازهنرمندان قید نمایشگاه را
بزنند و فقط برای خودشان کار کنند .ولی واقعا سخت است
کسی که رفته فوق لیسانس نقاشی گرفته هیچ شغلی دراین
شهرنداشته باشد .حداقل کاش شهرداریا فرماندارمیآمدند
مشاورانفرهنگیشانرایکی ازاین افراد انتخابمیکردند.

شرکت گهرترابر به زودی تبدیل به یک هلدینگ بزرگ بینالمللی خواهد شد
 مهندس محمد انجمشعاع مدیرعامل شرکت حملونقل ترکیبی مواد معدنی گهرترابر سیرجان :افتخار داریم که نیازهای حمل و نقل و ترانسپورت
تمام منطقهی گلگهر را به خوبی رفع کنیم و حتی با شرکتهایی از سایر نقاط کشور نیز همکاری داشته باشیم

با توجه به حجم محصوالت تولیدی شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر و در جهت حمل محصوالت
این شرکت ،توسعهی زیرساختهای بخش حملو
نقل و استفاده از ناوگان جادهای و ریلی از اهمیت
بسزایی برخوردار است .در چنین شرایطی وجود
یک شرکت حمل و نقل توانمند در بخش جادهای
و ریلی در این منطق ه جهت حصول اطمینان از حمل
محصوالت گلگهر بیش از پیش الزم و ضروری
است.
لونقل ترکیبی مواد
در همین راستا شرکت حم 
معدنی گهرترابر سیرجان از شرکتهای فعال در
عرصهی حملونقل ریلی و جادهای کشور و امور
تخلیه و بارگیری تاسیس شده است و دارای ناوگان
لونقل ترکیبی میباشد.
بزرگ و قدرتمند حم 
لونقل ،مهندس
به مناسبت  26آذر ماه روز ملی حم 
لونقل ترکیبی
محمد انجمشعاع مدیرعامل شرکت حم 
مواد معدنی گهرترابر سیرجان توضیحاتی درخصوص
فعالیتهای این شرکت ارائه داد.
 جناب آقای مهندس ضمن عرض سالم و
خسته نباشید به شما ،لطف کنید در ابتدای مصاحبه
از تاریخچه شرکت گهرترابر و تاسیس آن بفرمایید.
من هم عرض سالم و خداقوت دارم به شما و سایر
همکاران رسانهای .شرکت گهرترابر در سال  ۸۹و با هدف
جابجایی هرچه بهتر محصوالت معدنی منطقه با شماره
ثبت  ۲۸۷۴در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
شهرستان سیرجان ثبت شد .کار در ابتدا با خرید ۱۰۰
دستگاه کامیون اسکانیا در بخش جادهای آغاز شد .در
ادامه و در سال  ۱۳۹۳با هدف توسعه ناوگان حمل و
نقل و استفاده از ظرفیت حداکثری حمل ،بخش ریلی نیز
راهاندازیگردید .در نهایت در سال  ۱۳۹۴بخش حمل و
نقل سبک نیز برای ترانسپورت نیروها و پرسنل شاغل در
منطقه راهاندازی شد.
 بسیار خوب .با این حساب وضعیت ناوگان
فعلی شرکت به چه صورت است و چه حجم از مواد
معدنی را جابجا میکند؟
اجازه بدهید پاسخ پرسش شما را به تفکیک بخشهای
مختلف حمل و نقل در شرکت بدهم .در بخش جادهای،
شرکت گهرترابر در حال حاضر با در اختیار داشتن تعداد
زیادی از ماشینآالت سنگین ،ساالنه بیش از  ۲میلیون و
 ۷۰۰هزار تن ماده معدنی را جابجا مینماید .همچنین در
بخش حمل و نقل داخلی قسمتهای مختلف سایتهای
معدنی ،در روز بیش از  ۶۰هزار تن ماده معدنی توسط
ناوگان سنگین شرکت ،حمل و جابجا میگردد.
در بخش ریلی ،ساالنه قابلیت حمل بیش از  ۳میلیون

و  ۲۰۰هزار تن ماده معدنی را داریم که از این حیث رکورد
دار هستیم.
همچنین در بخش حمل و نقل سبک ،ناوگان سبک
شرکت با جابجایی بیش از  ۲۰۰۰نفر مسافر در روز و طی
مسافت ماهانه  ۳۰۰هزار کیلومتر ماموریت خارج از شهر،

به خوبی از پس نیازهای ترانسپورت منطقه بر میآید.
 اشاره کردید که در بخش ریلی دارای رکورد
کشوری هم هستید .در اینباره بیشتر توضیح
میدهید؟
بله شرکت گهرترابر سیرجان با ثبت رکورد جابجایی

 ۲۸۸هزار تُن کیلومتر در روز ،حایز به کسب رتبهی
اول کشوری در بحث رش ِد تن /کیلومتر در بین تمامی
شرکتهای ریلی گردید که این میزان از میانگین کشوری
دست کم  ۱۳هزار تن /کیلومتر بیشتر است.
 با این حساب در حال حاضر میزان سرمایهی

شرکت به چه صورت است؟
در بدو تاسیس ،شرکت گهرترابر با  ۱میلیارد ریال
سرمایه آغاز به کار کرد که با الطاف الهی و تالش همکاران
و پرسنل ما ،این عدد هم اکنون به  ۴.۴۰۰.۰۰۰میلیون
ریال رسیده است .این نکته را هم اضافه کنم که بحث
ورود شرکت به بورس در سال  ۹۹مطرح گردید و پس از
انجام امور مربوطه ،به حول و قوه الهی تا ماه آینده مقدمات
ورود شرکت گهرترابر به بورس و عرضهی سهام شرکت
فراهم خواهد شد.
 برنامهای برای افزایش ناوگان حمل و نقل در
دستور کار شرکت دارید؟
بله .ما در سال جاری با همکاری و مساعدت سهامداران
محترم ،مبلغ ریالی سرمایه شرکت را به جهت تقویت بنیه
عملیاتی ناوگان خود افزایش دادیم که در همین راستا
تعداد  ۵۰دستگاه کامیون کمپرسی دهچرخ جدید و تعداد
زیادی ماشینآالت و تجهیزات معدنی خریداری کرده و
برای تقویت بخش ریلی ،تعدادی لوکوموتیو دیگر نیز در
دست خرید داریم.
 با این حساب به نظر میرسد نقش شرکت
گهرترابر در امر حمل و نقل منطقه بسیار پررنگ
است.
همینطور است .ما این افتخار را داریم که نیازهای
حمل و نقل و ترانسپورت تمام منطقهی گلگهر را به

خوبی رفع کنیم و حتی با شرکتهایی از سایر نقاط
کشور نیز همکاری داشته باشیم .به عنوان مثال در بخش
ریلی ،حمل محصوالت شرکت فوالد کاوه جنوب کیش
و همینطور فوالد هرمزگان جنوب به مقصد بندرعباس
توسط شرکت گهرترابر صورت میپذیرد که این امر همواره
رضایت کارفرمایان و شرکتهای همکار را به دنبال داشته
است.
 جناب مهندس سپاس از توضیحات کامل
شما .در پایان اگر فکر میکنید نکته یا صحبتی
مطرحنشده،بفرمایید.
روزی که مدیریت شرکت گهرترابر به بنده واگذار شد،
با یک شرکت ساده در بحث حمل و نقل مواجه بودیم .اما
امروزه این شرکت با چندین سال کار و تالش شبانهروزی
و با همکاری مدیران متخصص ،پرسنل وظیفهشناس و
همکاران سختکوش ،تبدیل به یک مجموعه با نامی
بزرگ ،دارای نظم تشکیالتی و سیستم مدیریتی منسجم
گردیده است .از ابتدا نیز در امر مدیریت معتقد به میدان
دادن به جوانان و بها دادن به نیروهای مستعد بودم و
امروزه خوشبختانه با همکاری تمام این عزیزان ،شرکت
گهرترابر به یک نام درخشان در صنعت حمل و نقل تبدیل
و به یاری خدا به زودی تبدیل به یک هلدینگ بزرگ
بینالمللی خواهد شد .در پایان برای شما و همکارانتان هم
آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.

